Websites
Nieuw te ontdekken bijdragen op de blog van Belgium WWII
Wat is er nieuw op de blog van Belgium WWII ?
Een aantal maanden geleden kondigden we de lancering aan van een blog op de website Belgium WWII.
Intussen werden een aantal nieuwe bijdragen online gebracht. Ze hebben betrekking op debatten over de
huidige perceptie van de Tweede Wereldoorlog, de uitdagingen van de herinnering aan de oorlog alsook
nieuwe vormen van interactie met het doelpubliek van geschiedkundige projecten.Â

Belgium WWII, een referentiewebsite met een blog
Sinds een paar weken heeft de website Belgium WWII ook een blog.
We hebben namelijk geoordeeld dat de website naast zijn encyclopedische functie ook een kanaal moest
hebben waarmee kan worden tussengekomen in de debatten en controverses i.v.m. de Tweede
Wereldoorlog of om te wijzen op nieuwe projecten of archiefbestanden waarmee nieuw onderzoek kan
worden gestart of oudere vraagstukken vanuit een andere invalshoek kunnen worden bekeken.

Lancering website Belgium WWII
Belgium WWII : Ontdek het nieuwe virtueel platform over BelgiÃ« en haar inwoners gedurende de Tweede
Wereldoorlog !
Op 27 september werd Belgium WWII (www.belgiumWWII.be), in aanwezigheid van de pers en een talrijk
publiek, gelanceerd.
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The Belgian War Press leidt u binnen in de wereld van honderden Belgische kranten die gedurende de twee
wereldoorlogen in het geheim werden geschreven, gedrukt en verspreid. Tot op vandaag zat deze
clandestiene pers verborgen in vele archieven, bibliotheken en documentatiecentra. Op initiatief van het
CEGESOMA en gefinancierd door Belspo werden deze kranten gedigitaliseerd. Zo kan u ze vandaag van
bij u thuis lezen en doorzoeken. Dat kan ook voor de gecensureerde pers uit de Eerste Wereldoorlog.

Maak online kennis met het Brussel van â€˜14-â€˜18!
De Brusselse ervaring tijdens de Eerste Wereldoorlog was uniek. De Belgische hoofdstad ontsnapte aan het
militaire geweld, maar was de grootste Europese stad die een bezetting meemaakte. De website
http://www.brussels14-18.be/nl brengt deze vergeten geschiedenis tot leven. CEGESOMA realiseerde dit
publieksgeschiedenisproject op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en VisitBrussels. Originele
foto's dompelen de bezoeker onder in de ervaringswereld van de burgerbevolking anno 1914-1918.

